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Dato: 02.07.2022 

Sted: Ungehuset, Skråvej 2B, Staby 

Deltagere: 16 fremmødte + Morten og Hanne 

 

Program 

1) Hvad er der sket det sidste års tid (Mikkel og Valde) 

Huset har fået ny klimaskærm, vi er i gang med værksted 

Der har været eksterne håndværkere på. 

Håndværkere er udvalgt ud fra indhentet tilbud 

Der er nedsat en byggegruppe (Tobias, Valde, Oliver) 

Vi har haft nogle arbejdsdage, hvor vi bl.a. har afmonteret facadeplader og sat 

gips op. 

Der er blevet lavet regler for huset 

 

 

2) Hvad skal der ske fremadrettet (Mikkel og Valde) 

Værkstedet skal laves færdigt 

Der skal laves regler for værksted og findes ud af hvordan værkstedet skal 

bruges. 

Der skal køres værksted 

 

Der skal også laves andre aktiviteter end knallert relaterede aktiviteter 

 

3) Ideer til indretning og aktiviteter i huset 

Hvordan skal værkstedet bruges: 

 Der skal være dedikerede værkstedaftener, men der skal også være mulighed 

for at man selv kan tage derop en aften eller en dag (låne nøgle) 

 

Musikanlæg i fællesrum, hyggerum 

Køkken skal have en kærlig hånd 

Give fællesrum et ”løft” så man kan hygge sig i det. 

Holde fester – leje huset til fester 

Hjælpe Hakkedrengene 

Et arrangement for unge landbrugsmedhjælpere 

Grill aftener 

Bålplads 

Terrasse  

Fællesspisning 

Sommerhygge dage med diverse aktiviteter 

Banke søm, rodeo-tyr, åbne øl med minigraver, rundboldturnering, Genstarte 

Staby sommerfest 
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Scootershow – scooter-ringridning- hvem kan køre langsomst rundt på banen 

Ture 

Tag ud at spille paintball 

Køre gokart 

Tage ud til badesøen 

 

 

 

4) Hvad er en styregruppe og hvad skal man når man sidder i styregruppen 

(Morten) 

Morten fortæller lidt om hvad det vil sige at være i styregruppen og hvad der 

forventes. 

 

5) Valg til Styregruppe 

a) Forslagsrunde (man må foreslå dem man vil) 

Der blev foreslået 6 personer, og derfor var afstemning ikke nødvendig. 

b) Afstemning, man stemmer på 2 personer 

 

Styregruppen består fremadrettet af: 

• Valdemar Holm Jessen – Formand 

• Mikkel Tved – Kasser 

• Benjamin Andersen – Sekretær 

• Tobias Kirkeby 

• Morten Løster Madsen 

• Andreas Krog Hansen 

 

 

 

 

6) Evt. 

Der blev fundet et malerhold 

Mikkel, Benjamin, Niels, Malte, Søren, Oliver, Morten, Ejnar 

 


